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Po prvním ročníku ajurvédy jsem si jistá, že…

Úvod

Věcí, o kterých si troufnu říci po prvním ročníku, že jsem si jimi jistá, není mnoho, 
naopak mám pocit, že s příchodem pocitu o „jistotě“ je nutné položit sama sobě 
otázku, jakým způsobem by bylo možné si danou jistotu vyvrátit. Přesto však 
mohu říci, že jsem si z prvního ročníku ajurvédy odnesla mnoho poznatků a 
zkušeností, které se promítají do mého každodenního života a z různých systémů 
vzdělávání, kterými jsem ve svém životě prošla, zanechal tento v porovnání 
k době strávené prozatím studiem takřka nejhlubší stopu.

V první řadě jsem si ujasnila, že nejlepší způsob, jak se něco naučit, je zkusit to co 
nejvíce aplikovat v praxi a pokoušet se hledat probíranou látku a teorii v těch 
nejběžnějších situacích. Tímto způsobem teorie pronikne do krve, stane se do 
jisté míry osobní a individualizovanou (odráží moje zkušenosti a zážitky) a 
přestane být pouhým citováním literatury. Jakým způsobem tato aplikace v praxi 
probíhala, bude podrobněji rozvedeno níže.

Dále jsem si naprosto jistá tím, že chci v tomto studiu pokračovat, nalézat další 
aplikace a souvislosti a být schopna koukat se na svět „ajurvédskou optikou“, tj. 
popisovat věci a jevy kolem sebe pomocí bhút, gun, dóš a vyvozovat z tohoto 
popisu závěry, které si budu dále potvrzovat či vyvracet.

Co se týče systému vzdělávání, zpočátku mi nebylo jasné, proč se nedozvídáme 
více „tvrdých dat“ a trávíme čas vyprávěním příběhů ze života. Až postupem 
času jsem pochopila propracovanost tohoto systému, kdy se učíme pozorováním 
běžných situací, které popisujeme ajurvédskými pojmy. 

Klíčová role pozorování ve studiu

Myslím si také, že mě velmi zasáhl důraz na pozorování situací. Učení se býti 
pozorovatelem a nehodnotit situace ve mně zrálo již delší dobu, ale díky studiu 
na kuti jsem si uvědomila, jak moc je důležité býti pozorovatelem, pokud chci 
něco zjistit, a to zejména o sobě. 

Často mám tendenci přizpůsobovat svůj pohled na svět tomu, jak bych chtěl, aby 
věci byly a vypadaly, a záměrně hledám argumenty pro svoje vidění. Snažím se 
tedy pozorovat sebe i svoje pozorování nezaujatě, abych odhalila tento postup 
předběžného hodnocení a byla schopna situace vidět z pozice nezaujatého 
pozorovatele.

Kromě toho, že pozorování a následné vyhodnocení situace považuju za klíčový 
prvek studia, pokud si chceme teorii skutečně vštípit, přijde mi také důležité učit 
se býti pozorovatelem co největší část svého života, aby se pozorování stalo 
jakousi doprovodnou činností k čemukoli, co děláme, abychom v případě potřeby 
mohli „vytáhnout“ informace jakoby z černé skříňky, pustit si je jako film a z toho 
filmu se poučit.



Ukládání pozorovaných situací i podvědomě do naší „černé skříňky“ mi přijde 
užitečné zejména pro získání informací o sobě sama, zejména v situacích, které 
jsou pro nás natolik vypjaté, že může být obtížné být v takové situaci 
pozorovatelem. 

Z vlastní zkušenosti je velmi zajímavé a přínosné si některé situace ze svého 
života následně přehrát a podívat se na ně z hlediska ajurvédy, tj. mahabhút, 
gun, dóš…

Vliv emocí na náš život a zdraví

V prvním ročníku jsem se rovněž dozvěděla hodně o různých motivacích svého 
jednání, které pozoruji. Setkala jsem se se svým hněvem i strachem, které 
považuji za prvotní hybatele veškerého svého chování.

Velmi pěkným nástrojem k setkání s vlastními emocemi byl Góvinžiho výklad 
k programu jedna a dvě. Jsem si jistá, že velkou část mého života ovládají kaam, 
krodh, mad, moh, lobh, tj. jak říká Góvindži jsem v programu jedna. Velmi často 
bývám zejména vzteklá, také mám často strach. Tyto emoce se pak různě 
projevují v těle. Učím se pozorovat, co se mnou dělají, a jsem si jistá, že stojí jako 
prvotní příčina za všemi mými tělesnými i psychickými obtížemi.

Co se týče programu dvě, který by měl být naším cílem, vnímám nějaké záblesky, 
ale většinu času jsou to pouze záblesky. Součástí běžného života v programu dva 
by měly být „ctnosti“ – dharma, artha, kama a moksha. 

Mám pocit, ačkoli jistá si nejsem, že moje dharma je skutečně být „poradkyní“, 
jak se mi na kuti začalo říkat ve vztahu k mému povolání, otázkou zůstává, zda 
daňovou, jak je tomu doposud.

Svou práci se snažím dělat co nejsvědomitěji a používat přitom kvality, jimiž jsem 
obdařena, ale jakkoli honosně bych se na tomto místě mohla rozhovořit o 
dharmě, stejně mám pocit, že velká část mého pracovního nasazení, které by se 
místy dalo nazvat až extrémním sportem je hnána vášní – touhou po uznání, a to 
zejména sama před sebou, hněvem – zejména, pokud věci neběží tak, jak si je 
představuji, euforií – pokud zvládnu nějaký náročný projekt a dostaví se pocit, že 
jsem schopná, připoutaností – na společenský status, na obdiv apod. a 
v neposlední řadě i lakomostí – částečně po penězích, částečně po projevech 
uznání.

Velmi na mě zapůsobilo, že na počátku jsme si od Góvindžiho poslechli, že 
nemůžeme dobře pomáhat druhým, dokud nepoznáme sami sebe a nebudeme 
řešit svoje problémy, protože v opačném případě nám budou druzí odrážet 
primárně naše neřešené problémy a nebudeme schopni je pozorovat nezaujatě.

Uvědomila jsem si, že mojí standardní strategií je často pozorovat lidi kolem sebe 
a být na ně kritická bez zpětné vazby, co toto vypovídá o mě. Toto se snažím 
měnit a mít v sobě policistu, který v takové situaci zapíská na píšťalku a zeptá se, 
co to vypovídá o mně. Minimálně to hodně vypovídá o mojí konstituci a jejím 
momentálním podráždění, ale o tom později.



Nechci mluvit za ostatní, ale myslím si, že primární (vědomou) motivací 
k příchodu na kuti byla buď touha po informacích a odpovědích, nebo touha 
někomu pomáhat. Alespoň u mě však upřímně vzato byla podvědomá motivace 
jednak ujistit se, že jsem v pořádku (to, jak vypadám, to jak se chovám), jednak 
svým způsobem zlepšit svůj status, tj. dozvědět se něco, co jiní neví. Abych si ale 
nesypala pouze popel na hlavu, studium ajurvédy je pokračováním procesu mého 
snažení o objevení a pochopení mých slabých míst a jejich lepší kontrole, který 
započal studiem jógy.

Prvky

Výklad pan máhábhút a jejich hledání ve vnitřním i vnějším a hmotném i 
nehmotném světě je pro mě osobně nejintuitivnější částí ajurvédského studia. 
Zřejmě proto, že éter, vzduch, oheň, vodu i zemi máme dobře zažité ze svého 
běžného života, praktickými zkušenostmi i studiem fyziky a ostatních přírodních 
věd mám poměrně dobře zažito, jak prvky fungují v okolním světě a mentální 
nastavení na hledání jejich projevů i v ostatních oblastech (např. fyziologie, 
psychika atd.) je tedy jednodušší. Zároveň mi přijde, že jakkoli popis věcí a dějů a 
jejich kvalit pomocí pěti prvků není tolik detailní jako pomocí dvaceti gun, 
nakonec se i přes guny lze k prvkům propracovat, neboť pokud je teorie 
konzistentní, její jednotlivé součásti si neodporují. 

Prvky lze uspořádat dle jejich subtilnosti od éteru, vzduchu, ohně, vody po zemi, 
každý následující prvek vnikne přidáním určité kvality k prvku předcházejícímu 
v této posloupnosti, a v každém prvku následujícím v posloupnosti jsou tak 
obsaženy všechny prvky předchozí.

Velmi důležitý je pro mě koncept agní, tělesného ohně, který zastřešuje naše 
fyziologické procesy a zodpovídá za kvalitu zpracování vstupů do těla, ať už 
v podobě jídla, nebo informací, popřípadě emocí. Koncept agní se také významně 
promítá do každodenního života. 

Sama na sobě pozoruji, co dělá můj agní v situacích, kdy mám nedostatek 
spánku, nekrmím ho dobrou stravou a nemám dostatek pohybu.

Trigun

Trigun jsou popisovány jako základní kvality –satva, radžas, tamas neboli vznik, 
přeměna a zánik. 

Přítomnost těchto tří fází v každém procesu v přírodě a tím pádem i v naší 
fyziologii a psychice a dá se dobře pozorovat. Při pozorování okolního dění 
vidíme, že vznik samotný má na svém počátku nějaký impuls, myšlenku. 

I pro pochopení nemocí je koncept trigun úzce svázán s uvědoměním si působení 
emocí na naše zdraví. Právě emoce je prvotním hybatelem pro vznik nemoci. Dá 
se říct, že i úraz má na svém počátku nějakou emoci, např. touhu dokázat si, že 
ten potok přeskočím, touhu překonat únavu apod. Trochu obtížnější je to 
s argumentací, jak emoce vstupují do zranění, které nám způsobí někdo jiný 
(např. při autonehodě, pokud nám někdo nedá přednost v jízdě), tuhle úvahu 



nemám uzavřenou, ale věřím, že emoce nás dostávají i do role zdánlivě pasivní 
oběti, ačkoli pro to momentálně žádnou argumentaci nemám.

Guny

Guny slouží k jemnějšímu popisu procesů a stavů pomoci dvaceti vlastností. 
Z kombinace těchto vlastností lze usoudit na dominanci určitých bhút a dóš, ale 
musím se přiznat, že u některých z nich je jejich aplikace pro mě spíše násilným 
cvičením a tuto látku budu muset ještě vstřebat. 

V první řadě nerozumím tomu, na základě čeho bylo vybráno právě těchto dvacet 
vlastností, dále bych v rámci sklonu k dualitě očekávala, že každá vlastnost bude 
mít „protivlastnost“, což neplatí, a ani si nejsem jistá, že dvacet gun dává 
dohromady úplný popisný aparát, tj. že by nebylo možné přidat další gunu, která 
by nebyla popsatelná pomocí gun již zavedených.

Do jisté míry je toto zřejmě způsobeno mojí neznalostí sánskrtu a nemožností 
termíny pro guny přesně přeložit do češtiny.

Po prvním ročníku ajurvédy vím tedy jistě, že této oblasti bych se měla ještě více 
pověnovat a pokusit si ji více zažít pomocí praktických pozorování. 

Život pod vlivem konstituce

Komerční prezentace ajurvédy pro široké masy se často redukuje na určení 
tělesné konstituce a sadu doporučení z oblasti životosprávy pro tu kterou 
konstituci. Dóši jsou tři – vát, pitt a kaf a člověk je kombinací těchto dóš, které se 
projevují v různé míře, v různých částech těla a ovlivňují tak vzhled, chování i 
zdraví jedince.

Každý z nás musí mít v sobě všechny tři dóši, aby mohlo jeho tělo fungovat, 
neboť na různých tělesných procesech se dóši projevují různou měrou a ve 
zdravém těle jsou některé části suché, jiné vlhké, něco jde rychle, něco pomalu, 
něco je lehké a něco těžké. 

Velmi názorná je provázanost dóš a bhút, v každé dóše některé bhúty dominují. U 
vátu je to éter a vzduch, u pittu oheň a voda a u kafu voda a země. Podle míry 
zastoupení bhút může být tedy různě vypadající vát dle poměru éteru a vzduchu, 
různě vypadající pitt i různě vypadající kaf, ačkoli v rámci tridóš jsou určující 
kvality, podle kterých si můžeme říci, že toto je vát, toto pitt a toto kaf. 
Kategorizace do tří skupin je samozřejmě zjednodušující, pomáhá nám však lépe 
s tímto nástrojem pracovat.

V souvislosti s dóšami hovoříme o tzv. prakrtí, což je konstituce, která je nám 
přirozená a vikrtí, což je konstituce, do které jsme se dostali v důsledku konkrétní 
životosprávy.

V běžném životě mě pozorování dóš velmi baví a myslím si, že velmi dobře 
funguje. Dóši lze velmi dobře pozorovat nejen u lidí, ale i u zvířat, rostlin a 
přírodnin.



Z praktického pozorování pro mě bylo velmi zajímavé, že toto členění skutečně 
velmi dobře popisuje kromě tělesné konstituce i povahu a nejčastější nemoci.

Velmi poučná byla pro mě úvaha o mojí vlastní konstituci. Před vstupem na kuti a 
ještě první dva měsíce jsem byla přesvědčená o tom, že si sice nejsem o svojí 
konstituci jistá, ale o čem si určitě jistá jsem, je fakt, že jestli některou z dóš 
rozhodně nejsem, tak je to pitt. A tento názor jsem obhajovala sama před sebou 
tak ohnivě, až mi došlo, že zrovna tato dóša je pro mě naopak dominantní.

Při tomto zjištění se mi celkem ulevilo a spousta věcí do sebe začala zapadat, 
například záněty v krku a nosohltanu, když jsem se snažila „nebýt líná“ a makat. 

Postupem čau jsem zjistila, že mám mnoho pittových vlastností, honím sama 
sebe k výkonům, v určitých ohledech jsem přehnaně kritická až perfekcionistická, 
jsem extrémistka, pokud se tedy něčemu začnu věnovat, chci v tom být skvělá a 
věnuji tomu velmi mnoho energie. Myslím si, že dokážu být poměrně bystrá, ale 
jsem spíš analytický typ, spíše věci rozeberu, než abych něco tvořila. To mi však 
umožňuje poměrně efektivně nacházet chyby, orientovat se ve velkých objemech 
informací a selektovat ty, které z nich potřebuji více. Když se však do této role 
položím příliš, začínám být vzteklá a netrpělivá. 

Koncept dóš mi velmi pomohl v tom, že se snažím neuhnat se k smrti (více či 
méně úspěšně), nebýt přehnaně povrchní (i když mi stále velmi záleží na tom, jak 
věci a lidi vypadají a působí navenek) a také nebýt sama na sebe příliš vzteklá za 
to, že taková jsem, a spíše hledat, kde by se to dalo dobře využít. 

Velmi přínosné pro mě bylo také, že díky dóšám jsem lépe začala vnímat a 
akceptovat odlišnosti ostatních lidí a odlišnost sebe od ostatních. Pokud si někoho 
rychle odhadnu z hlediska dominance bhút a dóš, lépe se mi s ním pracuje, 
protože s ním dokážu lépe komunikovat „jeho řečí“ a zároveň lépe odhadnout 
možné reakce a také význam těchto reakcí.

Vzhledem k tomu, že na kuti je v tomto směru otevřené prostředí, dostala jsem 
vynikající zpětnou vazbu sama na sebe od ostatních a zároveň jsem mohla velmi 
dobře pozorovat lidi různých konstitucí a diskutovat s nimi. Ačkoli již samotný 
příchod na kuti a záměr studovat ajurvédu nás všechny předurčuje k jisté 
podobnosti, pořád jsme dostatečně rozdílní na to, abychom mohli v praxi dóši 
popsat a pochopit. Kromě kuti samozřejmě pobíhá po světě nepřeberné množství 
dalšího studijního materiálu a je příjemné, že zatím vnímám na ajurvédu 
převážně pozitivní vazbu, lidé si se mnou o těchto tématech rádi povídají a pokud 
jsou otevření, jejich zpětná vazba je cenná studijní pomůcka. Pokud nejsou 
otevření, jejich uzavřenost je samozřejmě také cenná studijní pomůcka.

V této souvislosti se ještě otevírá citlivé téma manipulace. Schopnost aplikace 
výše zmíněných konceptů nám poskytuje možnost o druhých získat informace, 
které by nám sami neřekli, a z těchto informací vytvořit určité závěry, které 
bychom bez ajurvédy nezískali. Je tedy velkou otázkou, jak s těmito informacemi 
nakládat a zda se pouštět do ovlivňování ostatních, pokud na to máme v podobě 
ajurvédy funkční aparát. 



Do jisté míry se dá říci, že celé naše počínání je manipulací a nelze oddělit 
manipulaci adekvátní a neadekvátní nebo pozitivní a negativní. Pro mě osobně je 
toto však velmi citlivé téma, které budu muset ještě zpracovávat.

Anatomie a fyziologie očima ajurvédy

Studium anatomie a fyziologických pochodů v našem těle s využitím konceptů 
mahabhút, trigun a dóš bylo velmi zajímavé v tom, že poskytlo opět nový pohled 
na problematiku oproti tomu, co zde běžně můžeme studovat. 

Tento pohled je pro mě lépe uchopitelný a srozumitelný než anatomie a fyziologie 
v západním pojetí, neboť se dívá na tělo jako celek a využívá k popisu těla 
stejných nástrojů jako k popisu okolního světa.

Velmi zajímavá pro mě bylo studium tkání, zejména uspořádání tkání do 
pyramidy, u níž nižší tkáně jsou základem pro tvorbu vyšších.

Již víckrát v životě jsem vypozorovala, že pokud udělám ve své životosprávě 
nějakou změnu, obvykle trvá cca měsíc, než se tato změna projeví. Potěšilo mě 
tedy, že tato pozorování jsou v souladu s teorií tvorby tkání. 

Provázanost a konzistence

Po absolvování prvního ročníku si myslím, že si více všímám všeho kolem sebe a 
snažím se věci, osoby i děje vidět a popisovat s využitím aparátu, který mi 
ajurvéda dává k dispozici. 

Zároveň si více všímám, jak je vše provázáno, zejména emoce a jejich fyzické 
projevy, projevy bhút a dóš. 

Velmi mě těší, že tento přístup mi přešel do krve natolik, že jej aplikuji víceméně 
automaticky, na druhou stranu jsem si bolestně vědoma toho, jak málo zatím vím 
na to, abych dělala velké závěry. Často se však dostanu do situace, kdy něco 
vidím a jsem si jistá, že to tak je, nepochybuji. 

Otázkou je, zda se jedná o jistotu domnělou či skutečnou. Určení toho, kdy se lze 
podle pocitu orientovat a zda pocit stačí, pokud ho nejsem alespoň pro externí 
pozorovatele schopna exaktně popsat a doargumentovat, bude ještě otázkou 
následujících let a doufám, že se doberu k nějakému závěru.

Jóga

Jógová praxe byla pro mě prvotním impulsem k příchodu na kuti. Prostřednictvím 
jógy jsem si zažila změny, které dokáže s mým tělem i myslí udělat, aniž bych je 
v té době byla schopna popsat pomocí ajurvédských pojmů.

Jsem vděčná za to, že na kuti jsem si mnohem více osahala jógu jako komplexní 
praxi a nejen jako fyzické cvičení.

Jóga je pro mě dobrým prostředkem k tomu, jak vnímat v praxi panč kóš. 



Po prvním roce jsem si jistá, že prostřednictvím jógy lze rozvíjet citlivost na 
jemnější struktury těla, vyšší kóši v rámci panč kóš. Zároveň mi jóga pomáhá 
dívat se na svoje tělo lépe zevnitř, lépe ho pozorovat.

Na druhou stranu pozoruji, že pro mě existuje určitá míra citlivosti, jejíž 
překročení se bráním, protože bych pak musela významně změnit způsob života a 
ještě jsem k tomu nedospěla.

V jógové praxi jsem se naučila nespěchat a vnímat svoje tělo. Zároveň mi 
odrazila vliv emocí a pružnosti myšlení na pružnost těla. Do některých pozic se 
nedokážu dostat primárně proto, že nevěřím, že to je možné, bojím se 
zranitelnosti a připadají mi nefyziologické. Je zajímavé pozorovat moment, kdy 
v hraniční pozici mysl vzdá svůj boj proti „nemožnosti“ pozice a tělo do ní pustí. 
Zároveň je zajímavé, že v době vypjatých emocí mysl často hledá výmluvy proti 
praxi, aby se nedostala do situací, kdy je její postup konfrontován s přímým 
projevem v těle.

Mám velmi ráda rčení, že „naše tělo nikdy nekecá", jakkoli se může zdát, že jsem 
nějaký myšlenkový blok zvládla či zlepšila, pokud se toto uvolnění neprojeví 
v těle, myslím, že si lžu do kapsy.

V uplynulém roce jsem rovněž zaexperimentovala s delšími půsty a musím říci, že 
vliv půstů na jógovou praxi je úžasný. Vzhledem k pittové povaze půstu alespoň 
v počátcích půstu se jednak zvyšuje citlivost na jemnější pozorování, jednak se 
zvyšuje pružnost. Právě v průběhu půstů jsem se několikrát dostala do situace, 
kdy jsem pocítila, že jsem se do některé z pozic dostala tak, jak v ní mám být a 
proudění prány v těle v návaznosti na tu kterou specifickou pozici.

Tím se dostávám k dýchání, které je rovněž velmi důležitou součástí denní praxe 
a základem zdravé životosprávy.

Dýchání

Jedním z mých argumentů, proč necvičit jógu, byla v minulosti obava z toho, že 
jóga je nudná, protože se tam „jen dýchá“. 

Po mnoha letech různých cvičení včetně jógy a pránajámy si myslím, že často 
dýchání úplně stačí a je to celkem fuška dýchat správně. Respektive, myslím si, 
že tělo dýchat správně umí, a největší námaha je přestat mu v tom překážet.

O účincích dýchání jsem se na vlastní kůži přesvědčila už mockrát. Myslím si, že 
dýchání má velký vliv i na to, jak vypadáme, místa, kam mi dělá potíže se 
nadechnout, jsou obvykle buď tuhá, nebo se v nich hromadí áma. 

V praxi jsem si rovněž ověřila vliv na ohřívání a ochlazování těla.

Zajímavý je pro mě strach z nedostatku kyslíku v konfrontaci s tím, že pokud tělo 
opravdu nechávám dýchat tak, jak chce, dýchá oproti mým představám o tom, 
jak by dýchat mělo, pouze minimálně. 



Moje pozorování a nemoci

Svoji práci bych ráda zakončila jakousi případovou ministudií, kterak jsem sama 
na sobě poznala vliv emocí na lidské zdraví a postupné šíření nemoci.

Moje práce je často poměrně náročná, a to jak časově, tak psychicky. Na svojí 
pozici bývám v přímém kontaktu s klientem i úřady a jsem zodpovědná za práci 
lidí, kterým zadávám úkoly. 

V únoru 2015 jsme získali celkem atypickou zakázku pro jednoho významného 
klienta, kterou jsem dostala na starost. Vzhledem k tomu, že jsme se chtěli 
předvést v dobrém světle, myslela jsem na projekt více než obvykle a měla 
strach, abychom klienta neztratili. Převzali jsme situaci v poměrně špatném stavu 
a dříve, než jsme stihli dát věci do pořádku, v dubnu nám tento klient předal další 
část své agendy v ještě horším stavu, a když už jsme si mysleli, že to horší snad 
ani být nemůže, získali jsme ještě více než dvojnásobek práce s většími riziky a 
v ještě horším stavu. 

Nejdříve jsem tyto projekty vnímala jako výzvu a svým způsobem se těšila, že se 
na nich projevím jako schopná profesionálka. Postupem času mi začalo docházet, 
že se jedná o projekt z kategorie těch nejproblematičtějších a nejde o to ukázat 
se jako profesionál, ale pokrýt ty největší rizika, neztratit klienta a nedostat se do 
konfliktu s úřady. Objem práce překračuje lidské možnosti i v případě, že bychom 
byli odpočatí, natožpak ve stavu půlročního permanentního vypětí. Služebně 
mladší kolegové, kteří mi pomáhají, se hroutí, ostatně i celý tenhle projekt jsme 
dostali proto, že interní kapacity klienta se zhroutily. Bohužel ještě než se 
zhroutily úplně, nadělaly spoustu nepořádku a škod a dostaly projekt do skluzu.

A jak se toto projevuje fyzicky? První fáze obtíží byla lehká nervozita, kterou 
střídalo vnímání výzvy a pocit zadostiučinění, pokud se něco podařilo. Postupem 
času byla nervozita větší a častější a pocit zadostiučinění menší a méně častý. 
Vnímala jsem také chvění po těle, zejména v oblasti hlavy. 

Postupem času se k chvění přidal lehký pocit na zvracení a pocity lítostivosti. 
V tomto období jsem také měla stále velký hlad. Zhruba v květnu jsem si udělala 
několik dní volna, abych si odpočala. Chvění se po cca 2 dnech zmírnilo a po cca 
4 dnech ustalo, ale to jsem se opět vrátila do práce.

S návratem do práce se navrátily i pocity k pláči, útroby „na vodě“ a vlčí hlad se 
změnil v odpor k jídlu. Ještě později jsem začala pozorovat chvění na hrudi a 
zhoršení dýchání.

Myslím, že se jedná zejména o projevy podrážděné váty, zajímavé však je, jak 
tělo upozorňuje postupně a problémy se dostávají do stále hlubších a hlubších 
struktur.

Vzhledem k tomu, že naděje umírá poslední, v této fázi jsem se rozhodla ukončit 
tento experiment o sama na sobě ilustrující průběh nemocí a začínám se dávat 
dohromady.


